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অধুননক নফজ্ঞাননয অনরানক চারল ডাযউআননয নফফর্ল নফাদ 

ভানুনলয অনদ উৎ নক? 

Science এয ফই গুনরানত ভানুনলয আনদ উৎনয ফযাখ্যা নদনত নিনে ডাযউইননয 

নফফতত নফানদয theory উস্থানত নেনে। চারত ডাযউইন তায The Origin of 

Species (১৮৫৯) ফইনে প্রানী জিনতয উৎনি ফযাখ্যা কযনত নিনে এই theory 

এয অফতাযণা কনযন। এই তত্ব ভনত ভানুনলয উৎনি নেনে ফানয জাতীে ভানুল 

(Ape) থথনক, মতােক্রনভ নভনরেন ফেনযয ভাধযনভ। 

আফায ধভততত্ব অনুানয ভানুলনক ৃনি কযা নেনে থই িঠন  আকৃনত নদনে থম 

িঠন  আকৃনত এখ্ন থদখ্া মাে এফং মা এখ্ন মতন্ত অনফক্রীত আনে। 

এখ্ানন শুধু ভানুল নে, ডাযউইননয তত্ত্ব অনুমােী ৃনথফীয কর প্রানীই এফং 
িাোরা ৃনি নেনে নফফতত ননয ভাধযনভ, মতােক্রনভ নভনরেন ফেনযয ভাধযনভ। 

আনভ এখ্ানন ডাযউইননয নফফতত নফাদনক আধনুনক নফজ্ঞাননয আনরানক justify 

কযফ। 
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এই আনরাচনায য আনাযাই নদ্ধান্ত থননফন থকান তত্ত্ব আনাযা গ্রণ কযনফন? 

ডাযউইন তত্ব? না ধভত তত্ত্ব। 

 

ডাযউআন র্নেয ংনিপ্ত আনর্া 

মনদ প্রাচীন গ্রীনয রুকথাে এটি প্রচনরত নেনরা, তফু এই তত্ত্ব উনন তনক 

নফজ্ঞান জিনতয াভনন আনা ে। নফফতত ন তত্ত্ব ফতপ্রথভ থেন্স জীফনফজ্ঞানী 
রযাভাকত  তায Zoological Philosophy (1809) নাভক গ্রনে তুনর ধনযন। রাভাকত  
থবনফনেনরন থম, প্রনতটি জীনফয ভনধযই একটি জীফনী নি কাজ কনয থমটি 
তানদযনক জটির িঠননয নদনক নফফতত ননয জনয চানরত কনয। নতনন এটা 
থবনফনেনরন থম, জীনফযা তানদয জীফনকানর অনজত ত গুণাফনর তানদয 
ফংধনয প্রফানত কযনত ানয। 

এ ধযননয মুনি থ কযায থেনে নতনন প্রস্তাফনা 
কনযনেনরন থম নজযানপয রম্বা ঘাড় নফফতত ননয ভাধযনভ 
ততনয নেনে তখ্ন মখ্ন তানদয ূফতফতী থকান খ্ানটা 
ঘানড়য প্রজানত ঘান খ্াফায থখ্াোঁজায নযফনতত  িানেয 
াতা খ্ুোঁজনত থানক। নকন্তু রাভানকত য এই নফফতত নফাদী 
ভনডর ফংানুক্রনভকতায নজনতত্ত্বীে ভনডর দ্বাযা ফানতর 

প্রভানণত নেনে। 

এখ্ানন একটা অপ্রানিক থকৌতুক ভনন নড় থির। নেক োেনক নজজ্ঞাা 
কযনরন- ৃনথফীয ফনচনে প্রাচীন প্রানী থকানটি। োে তৎেণাৎ উিয 

নদর - থজব্রা। নেক আফায নজজ্ঞাা কযনরন থকন? োেটি আফায ফরর 

নফজ্ঞানী রাভাকত  
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যায নৃথফীনত প্রথনভ থতা ফ াদা কানরা নেনরা। থজব্রা থতা এখ্ন 
াদা কানরা। তাই এটাই ফনচনে প্রাচীন প্রানী। 

নফং তাব্দীয ভধযফতী ভনে DNA এয িঠন আনফষ্কানযয পনর প্রকানত 
ে থম, জীনফত ফস্তুয থকানলয ননউনিো নফনল ধযনণয তজনফক নেত 
ধাযণ কনয এফং এ তথয অনয থকান অনজত ত গুণ দ্বাযা নযফতত ননমািয 
নে। অনয কথাে নজযানপয জীফনকানর নজযাপ মনদ িানেয উনযয 
াখ্াগুনরায নদনক ঘাড় রম্বা কযনত নিনে তায ঘাড়নক 
নকেুটা রম্বা কনয থপরনত েভ ে তফু তা তায 
ফংধনয থৌোনফ না। ংনেন রাভানকত য তনত্ত্বয 
তফজ্ঞাননক আনফষ্কায দ্বাযা ফানতর নে থিনে এফং তা 
একটি ত্রুটিুণত ধাযণা নননফ ইনতান যনে থিনে। 

 
 
 
 
 

 
 

থভনের মায আনফষ্কানযয ভাধযনভ 

natural selection এয ধাযণা 
বুর প্রভানণত ে। 

োটন  নক্রক, মাযা DNA 

এয ডাফর থনরক্স আনফষ্কায 

কনযন। 



আধুননক নফজ্ঞাননয আনরানক নফফতত নফাদ   8 
 

এয নয আনন প্রাকৃনতক নফজ্ঞানী চারত যফাটত  ডাযউইন। তায থদো তত্ত্বটি 

ফনচনে থফন আনরানচত ে এফং এই তত্ত্বটি Darwinism ফা ডাযউইননয 

নফফতত নফাদ নানভ নযনচত। 

 

ডাযউআননজনভয জম্ম 

ডাযউইন ১৮৩১ ানর াোঁচ ফেনযয জনয ভুদ্র ভ্রভনণ থফয ন। এই ভ্রভনণ নতনন 

নফনবন্ন প্রজানতয জীফবফনচেয ম্পনকত  প্রচে প্রাবানফত ন, নফনল কনয 

িারাানিা দ্বীনয Finch ানখ্য থঠাোঁট থদনখ্। এই ানখ্ গুনরায নফনবন্ন যকনভয 

থঠাোঁট থদনখ্ নতনন ভনন কনযন থম 

নযনফনয ানথ অনবনমাজননয 

পরাপর। 

 

 

 

 

 

Finch ানখ্য থঠাোঁট 

ডাযউইন এগুনরানক িারাানিা দীুনে 

থদনখ্নেনরন এফং তায তনত্ত্বয প্রভাণ নননফ 

ধনযনেনরন। আনর, ানখ্য থঠানটয এ 

নফনবন্নতায কাযণ র Genetic Variation 

থকান Macroevolution নে। 
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তায এই ভ্রভণ থনল নতনন রেননয একটি শু ভানকত ট নযদতন কনযন। নতনন 

এখ্ানন থদখ্নত ান থম breeders যা ংকযেননয ভাধযনভ নতুন চনযনেয িরু 

উদ্ভাফন কযনে।  

এই ফ অনবজ্ঞতা রানবয য নতনন ১৮৫৯ ানর তায একটি ফই প্রকা কনযন 

The Origin of Species নানভ। এই ফইনে নতনন তায ভতফাদনক তুনর ধনযন। 

নতনন এখ্ানন ফনরন- কর প্রজানত একটি কভন ুফতুরুল থথনক এননে। (অফয 

এই কভন ূফতুরুলটি থকাথা থথনক এননে তায ফযাখ্যা নতনন থদননন।) 

 

চারত ডাযউইন চারত ডাযউইননয অনযনজন অপ থেন 
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প্রাণেয উৎনে 

ডাযউইন তায ফইনে থকাথা প্রানণয উৎনি নননে কথা ফনরননন। তখ্নকায 

আভনরয যর ভাইনক্রানকা নদনে জীফ থকানলয িঠন ম্পনকত  খ্ুফ কভই জানা 
নিনেনের। তখ্ন জীফ থকানলয িঠননক খ্ুফই যর ভনন কযা ত। তাই তায 

ভতফাদ- জড় ফস্তু থথনক জীনফয উৎনি তখ্ন খ্ুফই জননপ্রেতা াে। 

তখ্ন ভনন কযা ত িভ থথনক ইদনুযয উৎনি। তাযা এটা প্রভাণ কযায জনয 
িনফলনািানয একটুকযা কম্বনরয উয কনেক ভুট িভ েনড়নে থদো র। এফং 
প্রতযাা কযা র থম- এখ্ান থথনক যযজনক বানফ ইদনুযয ৃনি নফ। িভ চা 
শুরু নর থখ্ানন কত গুনরা কীট থদখ্া মাে। এই নকট গুনরা আরাদা কনয ননে ফরা 
ে থম িনভয ভত জয দাথত থথনক প্রাে একই আকৃনতয কীট ৃনি নেনে। নকন্তু 

নকেু নদন য আণফুীেনণক িনফলনা থথনক জানা মাে থম এই নকত গুনরা এভনন 

এভনন ৃনি েনন। ফযং িনভয িানে ফুত থথনক এই রাবত া থরনি নের। 

ডাযউইননয ফই থফয োয াোঁচ ফেয য নফজ্ঞানী রুই াস্তুয তফজ্ঞাননক মুনি 

প্রভানণয নবনিনত ডাযউইননয নফফতত নফানদয অাযতা প্রভান কনযন। নতনন ফনরন 

– থকান ফস্তুই নননজ নননজ ংঘটিত নত ানয না। 

 
 
 
 
 
 
 
 

জীফন প্রানীণ ফস্ত থথনক উৎনি নত 

ানয- এই বাফনানক রুই াস্তুয নভথযা প্রভাণ 

কনযন। 
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ডাযউআনফাদ ফা নফফর্ল নফাদ নক? 

নফফতত নফাদনক ফুঝনত নর আভানদয থমটা জাননত নফ- নফজ্ঞানী 
ডাযউইননয The origin of Species – এ নফফতত নফাদ ম্পনকত  নক নরনখ্নেন? 

নতনন থমটা নরনখ্নেন থটি র, প্রাকৃনতক ননফতাচননয ভাধযনভ প্রজানতয 
উৎনি ফা অনস্তনত্বয ংগ্রানভয ভধয নদনে থমািযতনভয উধততন। 

তায তনত্ত্বয গুরুত্বুণত উাদানগুনরা নরা- 

১. তদফাৎ স্বেংনক্রে ঘটনায ভধয নদনে জীনফয উৎনি। 

২. প্রাকৃনতক ননফতাচন এফং 

৩. থফোঁনচ থাকায ংগ্রাভ। 

নভরানযয experiment 

নফজ্ঞানী নভরায (১৯৫৩ ানর) এই যীোে 

িযা reaction এয ভাধযনভ নকেু organic 

molecule ংগ্র কনযন থমগুনরা প্রাচীন 

জরফােুনত অফস্থান কযত ফনর ভনন কযা ে। 

থ ভে এই যীোনক নফফতত নফানদয তফজ্ঞাননক 

প্রভাণ ফনর ভনন কযা ত। নয এটা বুর 

প্রভানণত ে। কাযণ িনফলনাে থদখ্া থিনে 

নভরায তায যীোে থম িযা use কনযনেন তা 
তখ্নকায জরফােুনত অফস্থানকাযী িযা থথনক 

মনথি নবন্ন। 
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আনযকটু details এ আনর 

- প্রথভর্, নফফতত নফাদ তত্ত্ব অনুানয, জীফন্ত ফস্তু অনস্তনত্ব এননে তদফাৎ 
কাকতারীেবানফ এফং যফনতত নত উন্নত নেনে আয নকেু কাকতারীে 
ঘটনায প্রবানফ। প্রাে ৩৮ নফনরেন ফেয আনি, মখ্ন ৃনথফীনত থকান 
জীফন্ত ফস্তুয অনস্তত্ব নের না, তখ্ন প্রথভ যর একনকালী জীনফয উদ্ভফ 
ে। ভনেয নযক্রভাে আয জটির একনকালী এফং ফহুনকালী জীফ 
ৃনথফীনত আন। অনয কথাে ডাযউইননয ভতফাদ অনুানয প্রাকৃনতক নি 
যর প্রাণীন উাদাননক অতযন্ত েুতীন নযকল্পনানত নযণত কনযনে। 

- নির্ীয়র্, ডাযউইনফানদয ভুনর নেনরা প্রাকৃনতক ননফতাচননয ধাযনা। 
প্রাকৃনতক ননফতাচন ধাযনাটি র- প্রকৃনতনত থফোঁনচ থাকায জনয একটি 
াফতেনণক ংগ্রাভ নফদযভান। এটা থ কর জীফনক অগ্রানধকায থদে 
মানদয তফনস্ট্যভু তানদযনক প্রাকৃনতক নযনফনয ানথ ফনচনে থফন 
খ্া খ্াোনত াাময কনয। এই ংগ্রানভয থনল ফনচনে নিারী  
প্রাকৃনতক অফস্থায ানথ ফনচনে থফন খ্া খ্াোননা প্রজানতটি থফোঁনচ 
থাকনফ। 

থম কর নযণ ফনচনে থফন দ্রুতিাভী  তাযাই নকানয শুয াত থথনক 
যো ানফ। অফননল নযনণয ারটিনত শুধু দ্রুতিাভী নযণগুনরাই টিনক 
থাকনফ।  

এখ্ানন াঠকনদয ফনর যানখ্- মত ভে ধনয এই প্রনক্রোটি চরকু না থকন 
এটা থই নযণ গুনরানক অনয প্রজানতনত নযণত কযনফ না। দফুতর 
remove নফ, িীারী জেী নফ নকন্তু genetic ডাটানত থকান change 

নফনা। তাই প্রজানতনত থকান নযফতত ন আনফ না।  



আধুননক নফজ্ঞাননয আনরানক নফফতত নফাদ   13 
 

নযনণয উদাযণটি কর প্রজানতয থেনে একই। প্রাকৃনতক ননফতাচন 
শুধুভাে মাযা দফুতর তানদযনক প্রকৃনত থথনক দযূীবূত কনয। নকন্তু নতুন 
থকান প্রজানত নকংফা থকান genetic change আনন না। ডাযউইন এই তয 
টানক স্বীকায কনযনেনরন এই ফনর- প্রাকৃনতক ননফতাচন নকেুই কযনত ানয 
না মনদ অগ্রানধকায থমািয স্বাতন্ত্র াথতকয  তফনচে না ঘনট। 

- রৃ্র্ীয়র্, প্রাকৃনতক ননফতাচন তত্ব অনুমােী প্রকৃনতনত থফোঁনচ থাকায জনয 
একটি বাোনক ংগ্রাভ চরনে এফং প্রনতটি জীফ শুধু নননজনক নননেই নচন্তা 
কনয। ডাযউইন নব্রটি অথতনীনতনফদ থভা ভযারথা এয ভত দ্বাযা 
প্রাবানফত নেনেনরন। তায ভত নেনরা- জনংখ্যা এফং থই ানথ খ্ানদযয 
প্রনোজন জযানভনতক ানয ফাড়নে, নকন্তু খ্ানদযয বাোয ফাড়নে িানননতক 

ানয। এয পনর জনংখ্যায আকৃনত অনযামতবানফ প্রাকৃনতক ননোভক 

থমভন েুধা  থযাি দ্বাযা ননেনন্ত্রত নে। ডাযউইন ভানফজানতনত ‘ফাচায 
জনয ংগ্রাভ’ ংক্রান্ত ভযারথানয দনৃিবনিনক ফড় আকানয একটি প্রাকৃনতক 
দ্ধনত নননফ িনয কনযন এফং ফনরন থম, ‘প্রাকৃনতক ননফতাচন’ এ 
রড়াইনেয পর। 

মনদ যফতীনত অনুন্ধানন প্রকানত ে থম, প্রকৃনতনত জীফননয জনয থ 
যকভ থকান রড়াই ংঘটিত নে না থমরু ডাযউইন স্বতসনদ্ধ ফনর ধনয 
নননেনেনরন। ১৯৬০ এফং ১৯৭০ ানর একজন নব্রটি প্রানণনফজ্ঞানী নব.ন. 

উইনন আযডোডত  এ উংায টাননন থম, জীফজিৎ একটি 
থকৌতুনরাদ্দীক োে তানদয জনংখ্যায বাযাভয যো কনয। প্রানীযা 
তানদয ংখ্যা থকাননা প্রচে প্রনতনমানিতায ভাধযনভ নে ফযং প্রজনন 
কনভনে থদোয ভাধযনভ কনয। 
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প্রকৃতনে ডাযউইননয নফফতত নফাদ নতুন নকেু নে। ফহু প্রাচীন কানরই এ 
তনত্বয অফতাযণা কযা নেনের। 

নফফতত নফানদয ধাযণাটি প্রাচীন নগ্রনয কনতে নানস্তক ফহুনেযফাদী দাতননক 
প্রথভ প্রস্তাফ কনযন। নকন্তু থৌবািযফত থ ভনেয নফজ্ঞানীযা এভন 
একজন স্রিাে নফো কযত, নমনন ভগ্র ভানফনেয স্রস্ট্া, পনর এ ধাযণা 
টিকনত ানযনন। নকন্তু উননফং তাব্দীয ফস্তুফাদী নচন্তাধাযায অগ্রিনতয 
ানথ ানথ নফনফতত নফাদী নচন্তা ুনজীফন রাব কনয। 

নগ্রক ভাইনরনোন দাতননকযা, মানদয নকনা দাথতনফদযা, যােন নফদযা 
নকংফা জীফনফদযায থকান জ্ঞানই নের না, তাযাই ডারুইনফাদী নচন্তাধাযায 
উৎ। থথনর, অযানানক্সভযানডায, এনম্পানডানিনদয ভত দাতননকনদয একটি 
ভত নের জীফন্ত ফস্ত প্রাণীন ফস্তু থথনক তথা ফাতা, আগুন এফং াননয 
থথনক স্বতসসূ্ফতত বানফ ৃনি নেনে। এ তত্ব ভনত প্রথভ জীফন্ত নজননটি 
ানন থথনক ঠাৎ এফং স্বেংনক্রেবানফ ততযী ে এফং নয নকেু জীফ 
ানন থথনক ভাটিনত উনঠ এন ফফা কযনত শুরু কনয। 

ভাইনরনোন নগ্রক দাতননক থথনর প্রথভ স্বেংনক্রে উৎনিংক্রান্ত ধাযণায 

ভত প্রকা কনযন। অযানানক্সভযানডায তায ভেকানরয ঐনতযিত ধাযণা 
থম, জীফন নকেু ূমতযনিয াানময ‘Pre Biotic Soap’ থথনক উৎন্ন ে, 
তা উস্থান কনযন। নতনন নফো কযনতন প্রথভ প্রানীটিয উদ্ভফ নেনে 
ূমতযনিয দ্বাযা ফােীবুত াভুনদ্রক আঠানরা কাদা ভাটি থথনক। 

চারত ডাযউইননয ধাযণা উি নফোনয ানথ াভেযূণত। ডাযউইননয 
প্রজানতয ভনধয অনস্তনত্বয রড়াইনেয ভাধযনভ প্রাকৃনতক ননফতাচন ধাযণাটিয 
ভূর নননত যনেনে নগ্রক দতনন। নগ্রক দাতননক থযানিটানয নথন 
অনুমােী াফতেনণক রড়াই ংঘটিত নে। 
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আফায নগ্রক দাতননক থডনভানক্রটা নফফতত নফাদী তনত্বয প্রস্তুনতনত বূনভকা 
যানখ্ন, নফফতত নফাদ তত্ব থমই ফস্তফাদী নচন্তাধাযা দ্বাযা প্রাবানফত নতনন তায 
নবত যচনা কনযন। তায ভনত, নফেব্রহ্মাণ্ড থোট থোট ফস্তকণা দ্বাযা 
িঠিত এফং ফস্তোড়া অনয নকেুয অনস্তত্ব থনই। যভাণু ফভেই 
নফযাজভান নের মা ৃনি  ধ্বংীন। 

 

The Great Chain of Being 

নগ্রক দাতননক এনযস্ট্টর  ডাযউইনফাদ ততনযনত গুরুত্বূণত বূনভকা 
যানখ্ন। এনযস্ট্টনরয ভনত জীফ প্রজানতভূনক যর থথনক জটিনরয নদনক 
একটি াইোযাযনকনত াজাননা মাে এফং তানদযনক ভইনেয ভত একটি 
যর থযখ্াে আনা মাে। নতনন এ তত্বটিনক ফনরন Scala naturae. 

এনযস্ট্টনরয এ ধাযণা অিাদ তাব্দীনত াশ্চানতযয নচন্তানচতনানক 
িবীযবানফ প্রাবানফত কনয এফং নয তা ‘The Great Chain of Being’ – এ 
নফোনয উৎন নযণত ে, যফনতত নত থমটা নফফতত নফাদ তনত্ব রূান্তনযত 
ে। 

The Great Chain of Being একটি দাতননক ধাযণা নননফ উস্থান কযা 
নেনের। এ নফো অনুানয থোট থোট জীফ ধান ধান ফড় জীনফ 
নযণত ে। এই Chain এ প্রনতটি জীনফযই একটি অফস্থান আনে। এ 
ধাযণা অনুানয াথয, ধাতু, ানন এফং ফাতা ক্রনভ থকান প্রকায ফাধা 
োড়াই জীফন্ত ফস্তুনত নযণত ে, তা থথনক ে প্রানী  প্রানী থথনক ে 

ভানফজানত। এতনদন ধনয এ নফোটি গ্রণনমািযতা াোয কাযণটি 

তফজ্ঞাননক নে, ফযং আদনতক। 
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The Great Chain of Being এয ধাযণাটি অিাদ তাব্দীনত থযননাোঁ মতন্ত 
থফ নফখ্যাত নের এফং থ মুনিয ফস্তুফানদয য থফ প্রবাফ থপনরনের। 
পযান নফফতত নফাদী কভনট নড ফুপন অিাদ তাব্দীয অনযতভ ফহুর 
নযনচত নফজ্ঞানী নেনরন। ঞ্চা ফেনযয অনধক ভে মাফৎ নতনন 

যানযনয যাোর থফাটাননকযার িানডত ননয নযচারক নেনরন। 

ডাযউইন তায তনত্বয একটি ফড় অং ফুপননয কানজয য নবনি কনয 
ততনয কনযন। নফজ্ঞানী ডাযউইননয তত্ব উস্থান কযনত থম কর 
উাদান ফযফায কযা দযকায নের তা ফুপননয ৪৪ খ্নে ুস্তক Historie 

Naturelle- থত াো মাে। নড ফুপন এফং থরভাকত  দজুননযই 
নফফতত নংক্রান্ত তনত্বয নবনি নের The Great Chain of Being এয ধাযণা। 

 

Tree of Life 

এখ্ন আনানদয ভনন প্রশ্ন জািনত ানয 

জীফ প্রজানতনক মনদ যর থথনক জটিনরয নদনক াজাননা মাে তানর এ 
নে ো স্বাবানফক থম জীফ প্রজানত ক্রভািত নফফতত ননয ভাধযনভ 
অগ্রয নে। 

যা, এ ম্পনকত  নফফতত নফানদয কট্টয ভথতক  প্রচাযক Earnest Hackel এ 
ংক্রান্ত একটি থকচ কনযন মা Tree of Life নানভ নযনচত। 



আধুননক নফজ্ঞাননয আনরানক নফফতত নফাদ   17 
 

 

Tree of Life এয ম্পনকত  নফস্তানযত জাননত নর প্রথনভ আনানদয জাননত 
নফ- 

ভগ্র জীফজিতনক তানদয তফননেয য নবনি কনয কতগুনরা বানি বাি 
কযা নেনে- 

জিৎ (Kingdom) 

ফত ( Phylum) 

থেনী ( Class) 

Earnest Heckel অনেত Tree of Life 
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ফিত ( Order) 

থিাে (Family) 

িণ ( Genus) 

প্রজানত (Species) 

আভযা জানন ভগ্র জীফজৎনক থভাটাভুটি ৫ টি জিনত বাি কযা মাে। 
এযা নরা প্রাননজিৎ, উনদ্ভদ জিৎ, েোক, থপ্রাটিস্ট্া এফং ভননযা। 

এয ভনধয ফনচনে তফনচেণূত নরা প্রাননজিৎ। 

প্রাননজিনতয ভনধয ৩৫ টিয ভত ফত যনেনে। এয ভনধয Protozoa, 

Nedophorra, Platehelminthes, Nematoda, Mollusca, Arthropoda, 

Chordata ইতযানদ ম্পনকত  আভযা নড়নে  জানন। নফনবন্ন নফতয প্রানননদয 
তফনে মু্পনত আরাদা এফং তন্ত্র। আয প্রকৃতনে নফং তাব্দীনত 
নফজ্ঞাননয উন্ননতয পনর এই নফলেগুনরা আয ুেি নে উনঠনে। 

থমভন, Chordata নফতয Mammalia উনফতয দটুি প্রজানত নরা ফানয  
থফফুন। মনদ এযা থদখ্নত প্রাে একই যকভ নকন্তু এনদয ভনধয ুেি এফং 
তন্ত্র াথতকয নফদযভান। 

এখ্ন আনানদয ভনধয প্রশ্ন জািনত ানয থম, মনদ প্রজানতগুনরায ভনধয 
নফফতত ন প্রনক্রোটি ংঘটিত নে থানক তানর দটুি কাোকানে প্রজানতয 
ভনধয একটি অন্তযফনতত কারীণ (transitional) প্রজানত থাকায কথা। 
নফফতত নফাদীযা থমভন ফনর থম ভাে থথনক যীৃ নেনে। থনেনে ভাে  
যীৃ এয ভধযফতী প্রজানত থাকায কথা। নকন্তু ফতত ভানন এই প্রজানত 
থনই।  
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প্রজানর্য উৎনে 

ডাযউইন প্রানীয ংকযােননয য র্ ্মনফেণ কনয থদনখ্ন থম, এ 
প্রনক্রোে অনধক উৎাদনীর প্রানী থমভন অনধক উৎাদনীর িরু 
উৎন্ন নে। এটা থদনখ্ নতনন ফনরন এবানফ ক্রভািত একটি নননদতি 
নযনফনয অফস্থায ভনধয থাকনত থাকনতই থকান প্রজানতনত নযফতত ননয 
ূচনা নে। নকন্তু মতই নযফতত ন থাক িরু থতা িরুই থাকনে। (িরু 
থতা আয ানত নেনা) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফস্তুত জীফনদনয প্রনতটি থকানল থক্রা্নভানাভ থানক। এই থক্রা্নভানানভয 
ংখ্যা নফনবন্ন জীনফ নফনবন্ন যকভ নে থানক। ভানফ থদন থানক ২৩ 
থজাড়া। আয থক্রা্নভানাভই উিযানধকাযভূরক তফননিয ধাযক। প্রনতটি 

াইনটাক্রভ ন থপ্রাটিননয জটির নেভানেক 

িঠন। থোট থোট ফরগুনরা এভাইননা 
এনডনক ফুঝানে। এই অযভাইননা এননডয 

ক্রভ  আননেক অফস্থানন নযুনতভ 

ফযতযে ঘটনর ুনযা থপ্রাটিনটি অকামতকয 

নে মানফ। অথচ নফফতত নফাদীনদয ধাযণা 
এ ধযনণয অংখ্য থপ্রাটিন নানক থকান 

প্রকায নযকল্পনা োড়াই তদফাৎ দঘূতটনায 

ভধয নদনে ততযী নে থিনে! 
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থক্রা্নভানানভ থানক জীন। নজন, মা ফংিনতয তথয ধাযন কনয। থগ্রিয 
থজাান থভনের এয আনফষ্কায  যফনতত কানরয িনফলনাে এ কথা 
অকাটযবানফ প্রভানণত নেনে। তাই নজননয ভনধয থকান নযফতত ন না নর 
ুনননদতি তফননিয ভনধয থকানটায নযফতত ন ো ম্ভফ নে। 

ডাযউইননয তত্ত্ব অনুমােী প্রথভ ৃনি ভেকানর থম নযনফনয নচন্তা কযা 

ে তানত থকান জীফন্ত ফস্তুয নূযনতভ টিনক থাকায ম্ভাফনাই নূয। 
ুতযাং নফফতত নফাদ অথতীন ভতফাদ োড়া নকেুই নে। 

 

ণকাণলয উৎনে 

ডাযউইননয ভনে থম অনুন্নত Microscope নের তানত প্রনতটি থকালনক 
এক একটি প্রনকাে োড়া নকেুই ভননই েনন। নকন্তু ইনরক্ট্রন ভাইনক্রানকা 
আনফষ্কানযয য থদখ্া মাে একটি থকাল কত জটির।  

ভাইনকর থবন্টন তায ‘Evolotion: A theory in Crisis’ ফইনে থরনখ্ন- 
আণনফক জীফনফদযা জীফননয থম ফাস্তফতা প্রকা কনযনে থনত অনুধাফন 
কযনত নর, আভানদয একটি থকালনক তনকাটি গুণ ফড় কনয থদখ্নত নফ 
মতেণ না তা এত ফড় কনয থদখ্া মাে থম, তা ২০ নকনরানভটায ফযা 
ধাযণ কনয এফং থিাটা রেন ফা ননউইেকত  যনক থঢনক থদোয ভত 
নফার উনড়াজাানজয অনুরূ আকৃনত রাব কনয। আভযা তখ্ন মা 
থদখ্নত াফ তা নরা, একটি উমুি নকা  অভন্তযার জটিরতায 
ফস্তু। উনযতনর আভযা থদখ্নত াফ একটি নফার ভাকা মানন আনরা 
ফাতা থঢাকায জনয থম নেদ্র থমগুনরা অনফযত খ্ুরনে এফং ফন্ধ নে 
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এফং থকানলয জনয প্রনোজনীে উাদান থবতনয থঢাকাননায  ফাইনয থফয 
কনয থদোয কানজ নননোনজত যনেনে। আভযা মনদ থ যন্ধ্রগুনরায এনতনত 
ঢুকনত চাইতাভ তানর আভযা আভানদযনক এক নফতাৎকৃি প্রমুনি  
নফস্মেকয জটিরতায জিনত থদখ্নত থতাভ- এতা নক নতযই নফোনমািয 
থম এনরাাতানড় কতগুনরা প্রনক্রো এভন এক অফস্থায ৃনি কনযনে মায 
েুদ্রতভ উাদানটি এতটাই জটির মা আভানদয নননজনদয ৃনিীর 
থমািযতায ফাইনয? ফযং এই জটিরতা এভন এক ফাস্তফতা মা ‘তদফাৎ ৃনি’ 
োয ভতফানদয নফযীত তনত্ত্বয নবনি স্থান কনয এফং থমটি ভানুনলয 
ফুনদ্ধফৃনি নদনে ততযী থম থকান নজনননয জটিরতা থক োনড়নে মাে। 

ইংনর থজানতনফতদ এফং িানণনতক যায থেড থানের একজন নফফতত নফাদী 
ো নত্ত্ব ফনরন থম, উচ্চতয তফজ্ঞাননক িঠন আকস্মাৎ ততযী নে 
মাোয ঘটনাটা এয ানথ তুরনীে থম, একটি টননতনডা থকান থরাা- 
রক্কনযয সূ্তনয ভধয নদনে মাোয ভে ঠাৎ একটি থফানেং ৭৪৭ নফভান 
প্রস্তুত নে থির। 

অনযনদনক নফফতত নফাদীযা একটি থকা্ল থতা দনূয থাক ফযং থকানলয 
িাঠননক উাদান থমভন একটি থপ্রাটিননয উৎনি মতন্ত ফযাখ্যা নদনত 
অেভ। 

 

পনর ণযকডল  

ডাযউইন ফনরন, প্রাকৃনতক ংগ্রানভয ভধয নদনে ফনচনে উন্নত প্রজানত 
ফাোই নে থিনর নফফতত ন ফন্ধ নে মাে এফং এ প্রনক্রোয ভধয নদনে 
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ূফতফতী থ প্রজানতটি নফরুপ্ত নে মাে। তনফ এ থেনে জীফানিয ভনধয  
থই ভধযফতী প্রজানতয অংখ্য ংখ্যাে াোয কথা। নকন্তু আভযা থকান 
ভধযফতী প্রজানতয থকান ধযনণয জীফাি াইনন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ডাযউইন এ ভযাটি নননজ উরনি কনযনেনরন। তায ফইনেয 
Difficulties of The Theory অধযানে নতনন নননজই এ প্রশ্নটি কনযনেন 
এবানফ- নকন্তু মনদ এ তত্ত্বানুানয অংখ্য ভধযফতী রু (transitional 

form) থাকায কথা তথান আভযা ৃনথফীনত তানদয অিননত ংখ্যাে ানে 
না থকন? 

ডাযউইন তায উত্থানত প্রনশ্নয উিয এবানফ থদোয থচিা কনযন এফং 
ফনর থম জীফাি থযকডত  খ্ুফই অমু্পণত। নকন্তু ডাযউইননয এ তত্ত্ব থদোয 
য িত ১৫০ ফেয মাফৎ নভনরেন নভনরেন জীফাি উদ্ধায কযা নেনে। 

পননরয থখ্াোঁনজ 
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জীফাি থযকডত  এখ্ন প্রাে মু্পণত। নকন্তু আজ মতন্ত ডাযউইন কনথত 
transitional form এয থকান জীফাি াো মােনন। এ ফযাানয নফজ্ঞানী 
Robert Carrol স্বীকায কনযন থম, পননরয আনফষ্কায ডাযউইননয আানক 
ূণত কযনত ানযনন। 

এ নফলেগুনরা নফফতত নফাদীনদয কানে েি থাকা নত্ত্ব তাযা নফনবন্ন ভনে 
নফনবন্ন প্রজানতয মতােক্রনভক নফফতত ননয প্রভাণস্বরু জীফাি থথনক 
উস্থান কনয। এনেনে মনদ ডাযউইন কনথত ভধযফতী অননক প্রজানতয 
অনস্তত্ব াোয কথা নকন্তু তা াো মাে না। তাযয তাযা নফনবন্ন 
ভনে উদ্ধায কযা নফনবন্ন পনরনক তাযা দটুি প্রজানতয ভধযফতী প্রজানত 
নননফ উস্থান কনয এফং পরাবানফ প্রচায কনয। 

পনর থযকডত  থথনক নফফতত নফাদীনদয কনথত Tree of life এয থকান প্রভাণ 
াো মাে নন। ফযং এনেনে থকান ননকটফতী প্রজানতয জীফাি োড়াই 
একটি নননদতি ভনে অনধকাং প্রজানতয স্বতন্ত্র জীফাি একই ানথ াো 
মাে। থমগুনরা জীফাি থযকনডত  একই ানথ আনফবূত ত ে। এই ভেটিনক 
ফরা ে Cambrian age এফং উি ঘটনানক ফরা ে Cambrian 

Explosions.  
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নফফতত নফাদ ফনর 

জীফজিনতয 

নফনবন্ন দরভু 
একই ূফত ুরুল 

থথনক এননে এফং 
ভনেয ানথ ৃথক 

নে থিনে। উনযয 

েনফটি এই দানফটি 

উস্থান কনয। 

ডাযউইনফাদীনদয 

ভনত জীফভু 
যেয থথনক 

িানেয াখ্া 
প্রাখ্ায ভত থৃক 

নে ফৃনদ্ধ থনেনে। 

নকন্তু পনর থযকডত  তায নফযীত অফস্থাই প্রদতন কনয। নননচয েনফটাে থদখ্া মানে 

জীফজিনতয নফনবন্ন প্রজানতভু ঠাৎ তানদয িঠন  আনফবুত ত ে। যফতীনত 

তানদয ংখ্যাটা না থফনড় কভনত থানক। আয নকেু প্রজানত নফরুপ্ত নে মাে। 
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১০০- ১৫০ নভনরেন ফেনযয ুযননা 
স্ট্াযনপ এয পনর 

একটি Ordovician ভনেয Horseshoe 

crab এয পনর। এটিয ফে ৪৫০ নভনরেন 

ফেয। মায ফতত ভান প্রজানতয ানথ থকান 

নবন্নতা থনই। 

Ordovician ভনেয Oyster এয পনর 
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১.৯ নভনরেন ফেনযয ফযাকনটনযোয 

পনর ( Ontario, United States) 

 

৩০০ নভনরেন ফেনযয ুযননা 
Ammonites emerged 

 

১৭০ নভনরেন ফেনযয যুননা 
insect পনর ( Baltic Sea 

Coast) 
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১৪০ নভনরেন ফেনযয Dragonfly 

পনর ( Bavaria in Germany) 

৩২০ নভনরেন ফেনযয Scorpion 

১৭০ নভনরেন ফেনযয নচংনড়ভানেয 

পনর 
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প্রানীয উৎনে 

উবচনযয উৎনে 

নফফতত নফাদীযা ধাযণা কনযন থম, ভাে নে মাে উবচয প্রানী আয থকান 
থকান উবচয প্রানী নে মাে যীৃ। আয যীৃ নে স্তনযােী  

াখ্ী। আয ফননল স্তনযােী থথনক ভানুনলয উৎনি। 

নফফতত নফাদীযা ভনন কনয থম Chordata ফতটি একটি অনভরুদেী ফত থথনক 
নফফতত ন প্রনক্রোে এননে। নকন্তু তয ঘটনা নরা Chordata নফতয 
প্রানীগুনরা Cambrian age এ আনফবূত ত ে। 

 

৩৫ নভনরেন ফেনযয Old flies 
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উবচয প্রানী  ভানেয ভনধয ফযাক াথতকয নফদযভান। দটুি উদাযণ র 
Eusthenopteron ( একটি নফরুপ্ত ভাে) এফং Acanthostega (একটি 
নফরুপ্ত উবচয প্রানী) এ দটুি চতুষ্পদ প্রানীয উৎনি ংক্রান্ত ভকারীন 
নফফতত ন নচেকনল্পয নপ্রেনফলে। Robert Carrol তায Patterns and Process 

of vertebrate Evolution গ্রনে এ দটুি প্রজানত ম্পনকত  থরনখ্ন থম 
Eusthenopteron এফং Acanthostega এয ভনধয ১৪৫ টি অযানাটনভকার 
তফননেয ৯১ টিয ভনধযই নবন্নতা আনে। অথচ নফফতত নফাদীযা নফো কনয 
থম এই ফগুনরাই ১৫ নভনরেন ফেনযয ফযফধানন random mutation এয 
প্রনক্রোে ুনযাে নডজাইন নেনে। এই ধযনণয একটা নচেকনল্প নফো কযা 
নফফতত নফানদয নে ম্ভফ নর এটা তফজ্ঞাননক  থমৌনিকবানফ গ্রণনমািয 
নে এফং এ ঘটনাটি কর ভাে উবচয প্রানী নফফতত ন নচেকনল্পয থেনেই 
প্রনমাজয। 

 

 

ডাযউইনফাদীনদয আোঁকা ভাে  উবচনযয ভধযফতী রু 
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Cambrian Age এয একটি পনর 

Birkenia ৪২০ নভনরেন ফেনযয 

ুযননা। 

Shark – ৩৩০ নভনরেন ফেনযয ুযননা পনর। 
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Mesozoic Age 

এয নকেু ভানেয 

পনর 

১১০ নভনরেন ফেনযয 

ুযননা ভানেয পনর 

( Brazil এ প্রাপ্ত) 

Devonian Age. এয ভনেয ৩৬০ নভনরেন 

ফেনযয ুযননা Osteolepis panderi 
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জরচয থথনক স্থরচয প্রানীনত রুান্তনযত নত থিনর আয থম ভযা াভনন 
এন দাোঁড়াে তা র- 

১. বায ফন   

২. তা ধাযণ 

৩. থযচনতন্ত্র 

৪. েনতন্ত্র 

 

 
ফযানেয উৎনিনত থকান নফফতত ন প্রনক্রো ংঘটিত েনন। জ্ঞাত ফনচনে প্রাচীন 

ফযােটি ভাে থথনক মু্পণত নবন্ন নের এফং এয কর স্বতন্ত্র নফনি নননে আনফবুত ত 

ে। 
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মখ্ন নফফতত নফাদীনদয কানে Coelacanth এয শুধু পনর নের তখ্ন তাযা এটি 

ম্পনকত  ডাযউইনফাদী ধাযণা থ কনযন। মখ্ন এয জীনফত নভুনা াো থিনরা 
তখ্ন তাযা চু নে মাে। উনযয ডাননয েনফটি ১৯৯৮ ানর ইনোনননোে 

Coelacanth এয ফতনল নভুনা। 

একটি Devonian age এয 

Eusthenopteron foordi এয পনর 

(Canada ‘ে প্রাপ্ত) 

Coelacanth এয পনর 
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নফফতত নফাদীনদয Coelacanth এফং ভ জাতীে ভােনক ‘স্থরচয’ প্রানীয ূফতুরুল 

ফনর ভনন কযায থভৌনরক কাযণ র Coelacanth থদয কংকারভে ডানা (body 

fin) আনে। তাযা ভনন কনয এই ডানাগুনরা মতােক্রনভ ানে নযণত ে। মাই 
থাক, ভানেয অনস্থ এফং স্থরচয প্রানী এয ভনধয একটা থভৌনরক াথতকয আনে। 

নচে-১ এ থমরু থদখ্নস্দা নেনে Coelacanth এয াড়গুনরা থভরুদনেয ানথ 

রািাননা নে অযনদনক Ichthyostega এয থেনে তা রািাননা (নচে-২) একাযনণ 

ভানেয ডানা মতােক্রনভ ানে নযণত োয ধাযণাটি মু্পণত নবনিীন। এোড়া 

Coelacanth এয ডানা Ichthyostega এয ানেয অনস্থয িঠনন ুেি াথতকয 
নফদযভান। 

 
 
 

 
 
 
 
 

৫০ নভনরেন ফেনযয যুননা 
Python এয পনর 
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জাভতানীনত প্রাপ্ত ৪৫ নভনরেন 

ফেনযয নভঠাাননয কে 

১১০ নভনরেন ফেনযয ুযননা 
কেনয পনর (Brazil এ প্রাপ্ত) 

২২০ নভনরেন ফেনযয 

ুযননা 
Eudimorphodon 

পনর। এটি flying 

reptiles এয oldest 

প্রজানত (Italy) 
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একটি Pterodactylus Kochi 

এয পনর। এটি উড়ন্ত 

Reptile. এটায ফে ২৪০ 

নভনরেন ফেয (Bavaria ‘ে 
প্রাপ্ত) 

 
 
 
 
 
 

 

 
২২০ নভনরেন 

ফেনযয ুযননা 
Ichthyosaur 

এয পনর 

 
 

 
 
 
২২০ নভনরেন ফেনযয ুযননা থতরানাকায পনর, মা 
ফতত ভান থতরানাকায ানথ থকান াথতকয থনই। 
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একটি ৩০০ নভনরেন ফেনযয 

Acantherpestes major 

millipede এয পনর 

 

 
 
 
 
একটি ১৪৫ নভনরেন ফেনযয ুযননা পনর 

 

 
 
 
 

 
 
একটি dragonflies এয ৩২০ নভনরেন ফেনযয যুননা পনর মায ফতত ভান 

প্রজানতয ানথ থকান াথতকয থনই। 
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ানিয উৎনে 

থভা াক্সনর ফনরন, ানখ্ র ভনভানিত যীৃ। অথতাৎ যীৃ 
মতােক্রনভ ানখ্নত নযণত ে। নকন্তু এ নফলেটি তফজ্ঞাননক যীোে 
বুো প্রভানণত নেনে। 

ানখ্য িঠন এফং যীৃ এয িঠন মূ্পণত আরাদা। 

 
 
 
 
 
 
 

একটি ৫০নভনরেন 

ফেনযয ুযননা Bat 

এয পনর 

(Wyoming in the 

United States এ 
প্রাপ্ত) 
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ানখ্য নফনল েনতন্ত্রস 
োগ্রণ 

ফাতা ানখ্য োনারী নদনে এয 

নেননয ফােু থনরনত থৌোে। থম 

ফাতা ফযফায কযা নে থিনে তা 
াভননয ফােুথনরনত াঠিনে থদো ে। 

োতযাি 

ানখ্ মখ্ন োতযাি কনয নেননয 

ফােুথনরয নফশুদ্ধ ফাতা তখ্ন 

পুপুন প্রনফ কনয। এই ফযফস্থায 

কাযনণ ানখ্য পুপুন াফতেনণক 

নফশুদ্ধ ফােুয প্রফা থাকনে। 

এই েনতনন্ত্র অননক জটিরতা আনে। 

মা এখ্ানন যররুন থদখ্াননা নেনে। 

থমভন, পুপুনয ানথ ফােথুনরনত 

থমািস্থরগুনরানত বারব আনে, থমন 

ফাতা ঠিক নদনক প্রফানত ে। 

এফ নকেুই প্রকা কনয থম, এখ্ানন 

একটি নযকল্পনা কাজ কযনে। এই 
নযকল্পনা নফফতত ন প্রনক্রোনক শুধু বুর 

প্রভানণতই কনয না ফযং এটি েিতই 
ৃনিয একটি ননদতন। 



আধুননক নফজ্ঞাননয আনরানক নফফতত নফাদ   40 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ানখ্য াখ্ায জটির িঠন 

মখ্ন ানখ্য াখ্ানক ননকট থথনক থদখ্া ে, 

তখ্ন একটি ূে নযকল্পনা াো মাে। 

প্রনতটি েুদ্র নভয নবতনয আয েুদ্রানতেুদ্র 

ভ আনে এফং তানত আনে নফনল হুক। 

থমগুনরা ভগুনরয একটিনক অযটিয ানথ 

থরনি থাকনত াাময কনয। 
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ভানুনলয উৎনে 

এয য নফফতত নফাদীযা আন ভানুনলয িঠন নননে। এ ফযাানয তাযা 
ফনচনে থফন থধাোঁকা নদনত েভ ে। 

তাযা দানফ কনয ফানয জাতীে প্রানী থথনক ভানুনলয উৎনি। আয এনেনে 
ভানুনলয ফনচনে ননকটফতী র ফনভানুল। তাযা দানফ কনয থম ভানুল  
ফনভানুল ফা এনদয ভনধয থজননটিক ভতুরযতা ৯৯%। তায ভানন ফানক 
১% এয কাযনণ আভযা ভানুল। নকন্তু ২০০২ ানরয অনতাফনয জানা মাে 
থম এ এয ানথ ভানুনলয থজননটিক ভতুরযতা ৯৯% নে ফযং ৯৫%। 

 
 

ডাযউইন কনথত ভানফ জানতয নফফতত ন। 

 

ডাযউইনফাদীযা দাফী কনয থম, আধুননক ভানুল একধযননয এ (ফনভানুল 
জাতীে প্রানী) থথনক নফফনতত ত নেনে। ৫ থথনক ৬ নভনরেন ফেয আনি 
শুরু ো এই নফফতত নপ্রনক্রোে ভানুল  তায ুফতূযীনদয ভনধয নকেু 
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অফস্থান্তয প্রানপ্তকারীন প্রজানত াো মাে ফনর দাফী কযা ে। এই কামতত 
মু্পণত কাল্পননক নচনে, নননেয চাযটি থভৌনরক প্রকায  নরনফদ্ধ কযা 
নেনে- 

1. Australopithecus 

2. Homo Habilis 

3. Homo Eractus 

4. Homo Sapiens 

 

 
 
 

Australopithecus এয ভাথায খ্ুনর 

এফং কোর আধুননক এয এয ভাথায 

খ্ুনর  কংকানরয ানথ প্রাে াদৃযণূত। 

ানয নচেটিনত একটি নভানে 

থদখ্াননা নেনে। 
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একটি Australopithecus 

robustus এয খ্ুনর। এটি 

ফনভানুনলয খ্ুনরয ানথ প্রাে 

াদৃযণুত। 

ধাযণা কযা ে, এই প্রজানত গুনরা 
আনেকানত প্রথভ ৪ নভনরেন ফেয 

আনি আনফবূত ত ে এফং ১ 

নভনরেন ফেয আি মতন্ত এযা 
থফোঁনচ থানক। 

প্রকৃতনে প্রনতটি 

Australopithecus র নফরুপ্ত 

এয থমগুনরা ফতত ভানন থফোঁনচ থাকা 
এয প্রজানতয ানথ াদৃযণূত। 

 

 
Good bye Lucy 

একভে Australopithecus প্রজানতয 

ফনচনে গুরুত্ত্বূণত উদাযণ নননফ ধযা ত 

‘Lucy’ নাভক একটি জীফািনক। নকন্তু 

যফতীনত এটি নবনিীন প্রভানণত ে। 

নফখ্যত থেঞ্চ নফজ্ঞান ভযািানজন Science et 

Vie এয থপব্রুোযী ১৯৯৯ ংখ্যা এ ঘটনায 

তযতানক Good bye Lucy ননযানানভ 

স্বীকায কনয থনে এফং এটা নননশ্চত কনয থম 

Australopithecus থক ভানুনলয ূফতুযী 
নননফ ধযা মাে না। 
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নফফতত নফাদ অনুানয ফনভানুল মতােক্রনভ ভানুনল নযণত নেনে তাই 
এনদয ভধযফতী প্রজানত থাকায কথা এফং অংখ্য এরু জীফাি াোয 
কথা। নফফতত নফাদীযা এ জনয ুনযাদনভ জীফাি অনুন্ধান কযনত থানক। 
তাযা তানদয ফযাখ্যা থদোয জনয ভানঝ ভানঝ নকেু জীফািনক ভধযফতী 
প্রজানত নননফ থদখ্াননায থচিা কনযন। এ জনয তাযা নফনবন্ন ভে নফনবন্ন 
যকভ থধাোঁকাফানজ, নচোেন  প্রচায ভাধযনভয আেে  থনন। নকন্তু থদখ্া 
মাে একটি ভধযফতী প্রজানতয আনফষ্কায ফনর প্রচায কযায কনেকনদন 
নযই তা ভ্রান্ত ফনর প্রভানণত নেনে। 
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AFARENSIS AND CHIMPANZEES 

উনযয একটি AL 444-2 Australopithecus afarensis 

খ্ুনর, এফং তায নননচ একটি আধুননক নম্পানেয খ্নুর। 

এখ্ানন থম নযকায াদৃয থদখ্া মানে তা এ নফলেটিয 

প্রভানণক ননদতন থম Afarensis একটি াধাযণ ফনভানুনলে 

প্রজানত, এনত ভানুনলয থকান তফনিয থনই। 
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Homo eractus প্রজানতয ফড় ‘eyebrow protrusion’ এফং ‘নেননয 

নদনক ঢার ুকার’ এ জাতীে তফনিগুনরা আভানদয ভকারীন নকেু জানতনত 

থদখ্া মাে। থমভন েনফনত একজন ভারনেনোন আনদফাননক থদখ্া মানে। 

ুতযাং Homo eractus থক একটি ভধযফতী প্রজানত নননফ থদখ্াননায 

থকান ুনমাি থনই। 
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উনযয েনফটি একটি ১০০০০ ফেয ুনযাননা Homo erectus 

এই খ্ুনর দটুি ১৯৬৭ ানরয ১০ই অনতাফনয Australia য Victoria Kowswamp এরাকাে 

াো মাে থমগুনরায নাভ থদো ে Kowswamp I এফং Kowswamp V 

Alan Throne এফং Philip Macumber মাযা খ্ুনর দটুি আনফষ্কায কনযন এফং এগুনরানক 

Homo erectus এয skull ফনরন। অথচ থগুনরানত Homo erectus এয নফরুনপ্ত প্রাপ্ত 

অননকগুনরা তফনিয াো মাে। তথান এগুনরানক Homo erectus ফরায একভাে কাযণ র 

এগুনরায ফে ননফ কযা ে ১০০০০ ফেয। নকন্তু নফফতত নফাদীযা Homo erectus থক 

একটি ভানুনলয প্রজানত নননফ গ্রণ কযনত প্রস্তুত নের না। কাযণ তাযা নফো কযত Homo 

erectus একটি ‘আনদভ’ প্রজানত এফং তাযা আধুননক ভানুনলয ৫০০০০০ ফেয আনি ফফা 

কযত। অনয নদনক ফতত ভান ভানফ প্রজানতয ফে র ভাে ১০০০০ ফেয। 



আধুননক নফজ্ঞাননয আনরানক নফফতত নফাদ   48 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Homo erectus এফং অনদফাী 
উনযয নচনে প্রদনতত Turkana Boy কোরটি এখ্ন মতন্ত আনফষৃ্কত Homo 

erectus এয ফনচনে উনেখ্নমািয উদাযণ। ভজায নফলে র, এই ১.৬ নভনরেন 

ফেয ফেী পনরটিয ানথ ফতত ভান ভানুনলয কোনর থতভন থকান তপাৎ থনই। 

উনযয প্রদনতত Australian আনদফাীয কোরটিয Turkana Boy এয ানথ 

নফনল াদৃযণুত। এ ঘটনাটি আফায প্রভাণ কনয থম, Homo erectus ভানুনলয 

একটি প্রজানত তফ নকেুই নে এফং এয থকান ‘আনদভ’ তফনি থনই। 
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একটি ভুখ্ভেনরয াড় ৮০০০০০ 

ফেনযয ুযননা পনর, থেনন প্রাপ্ত। 

মায ানথ ফতত ভান ভনেয ভানুনলয 

থকান অনভর থনই। 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
৩.৬ নভনরেন ফেয আনি ভানুনলয ানেয ো 

(তানজাননোে প্রাপ্ত) 

 
 
 
 
 
 

 
 



আধুননক নফজ্ঞাননয আনরানক নফফতত নফাদ   50 
 

 নভনরেন ফেয ুনফতয ভানুনলয থচাোর 
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অধুননক ভানুনলয জানর্ভুনয ভনধে কঙ্কারগর্ াথলকে 
নফফতত নফাদী জীফািনফদযা Homo erectus, Homo sapiens 

neanderthaleansis এফং archaic Homo sapiens ভানফ জীফািগুনরানক 

নফফতত ন প্রনক্রোে নফনবন্ন প্রজানত ফা উপ্রজানত নননফ থদখ্াননায থচিা কনয। 

তাযা নফনবন্ন পনর কারগুনরায াথতযনকযয উয নবনি কনয তানদয ফিফয 
উস্থান কনয। প্রকৃতনে এই াথতনকযয ভনধয আনে ভানুনলয নফনবন্ন জানতয 

ভধযকায তফনচে থম জানতগুনরায কতক নফরুপ্ত নে থিনে আয কতক নভন থিনে 

অনযানয জানতয নি। ভনে ভনে জানতগুনরা মখ্ন এনক অনযয ংেনত আনত 

থানক তখ্ন াথতযকযগুনরা আনস্ত আনস্ত হ্রা থনত থানক। 
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ফতত ভান মুনিয ভানফজানত গুনরায ভনধয উনেখ্নমািয াথতকয রে কযা মাে। ুনফতয 
ৃোে কনেকটি আধুননক জানতভুনয কানরয াথতকয থদখ্াননা নেনে। 

নচেগুনরা নাম্বায অনুমােী- 
১. ননয তাব্দীয থরুনবোন আনদফাী 
২. ভধয ফেী ফািারী 
৩. নরাভন দ্বীুনেয ুরুল নমনন ১৮৯৩ ানর ভাযা মাে। 

৪. জাভতান ুরুল ২৫-৩০ ফেয 

৫. Congolese ুরুল, ফে ৩৫-৪০ 

৬. Inuit ুরুল, ফে ৩৫-৪০ 

 

নফফতত নফাদী জীফািনফদনদয প্রফণতা র নতুন থকান জীফাি আনফষ্কায 
নরই তানক এযনদয ননকটফতী অথফা ভানুনলয ননকটফতী নননফ 
থদখ্াননায থচিা কনয। অথচ জীফািটি থম এয ফা ভানুনলয নফরুপ্ত থকান 
জানত নত ানয থ ফযাাযটা তাযা ুনকৌনর এনড়নে মাে। এভননক 
অননকভে শুধুভাে একটি দাোঁনতয উয নবনি কনয ুনযা একটি নতুন 
ভধযফতী প্রজানত দাড় কনযনে থদে। আফায ভুখ্ভেনরয কংকানরয উয 
থম Facial Reconstruction কযা ে তা ুেি নবভ্রান্তকয। থকননা 
কায ভখু্ভেনরয িঠন চনফত  ভাংনীয নযভান  তুরনাভরুক 
অফস্থাননয উয ননবত য কনয। ুতযাং শুধুভাে প্রাপ্ত কোনরয উয নবনি 
কনয ঠিক Facial Reconstruction কযা ম্ভফ নে। 
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ভানুনলয কংকারনক দাোঁনড়নে াটায উমুি কনয নকা কযা নেনে। অযনদনক 

এযনদয থোট া, রম্বা াত এফং াভনন ঝুনক দাোঁড়াননায বনি চায ানে চরায জনয 
উমুি। এটা ম্ভফ নে থম, এয  ভানুনলয ভনধয ভধযফতী রু থাকনফ। থকননা 
নদ্বদী অফস্থাটা নফফতত ন প্রনক্রোয ‘উন্নততয অফস্থায নদনক মাোয নীনত’ এয 

ানথ াভেযীর নে। অনযনদনক এ ধযননয ভধযফতী দায নে চরাই অম্ভফ 

নে ড়নফ। 
 

 
 
নফফতত নফাদীনদয এই ফ 

আকানঝাকায ভনধয তফজ্ঞাননক থকান 

নবনি নাই। 
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৪০ ফেয ধনয এই পনরটিনক নফফতত নফাদীযা ভানফ নফফতত ননয নে ফড় প্রভান 

নানফ থদখ্ানতা। নকন্তু নয এই পনরটি বুো প্রভাননত ে। 

 

Neanderthal ভানফ 

১০০০০০ ফেয আনি ইউনযান ভানুনলয ঠাৎ আনফবুত ত একটি জানত মাযা 
দ্রুত অনযানয জানতয ানথ নভন মাে নকংফা ানযনে মাে। এযা ৩৫০০০ 
ফেয আনি মতন্ত জীনফত নের। তানদয ানথ আধুননক ভানুনলয একভাে 
াথতকয র, তানদয কোরগুনরা আয ফনরে এফং তানদয ভাথায ধাযণ 
েভতা একটু থফী। 
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Nebraska ভানফ 

একটি জীফাি এয উয নবনি কনয 

এই Nebraska ভানফ এয কনল্পত নচে 

আোঁকা ে। নাভ থদো ে 

Hesperopithecus haroldcooki. 

নকেু নদন য জানা মাে উি 

জীফািটি নেনরা একটি ফুননা শুকনযয 

জীফাি। 

 

 
 
 
 

 

NEANDERTHALS ূচ 

োনি াজায ফেয যুননা চূ। এই আনফষ্কায থথনক থফাঝা মাে থম 

Neanderthals- যা ১০০০০ ফেয আনি থালাক ফুনন জানত। 
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NEANDERTHALS: 

উনযয নচেটিনত ইযাইনর প্রাপ্ত Homo sapiens neanderthalensis Amud I এয skull 

থদখ্াননা নেনে। নাফ কনয থদখ্া থিনে থম, খ্ুনরটি মায নেনরা থ ১.৮০ নভটায রম্বা নেনরা। এই 
খ্ুনরয ধাযণ েভতা ফতত ভানন প্রাপ্ত খ্নুরয ভতই- ১৭৪০ নন। 

তায নননচ Neanderthals জানতয একটি পনর কোর এফং তানদয use কযা একটি াথয 

নননভতত মন্ত্র থদখ্াননা নেনে। 

এ ধযনণয আনফষ্কায প্রভাণ কনয থম, Neanderthals প্রকৃতনে ভানফ প্রজানতই নের মাযা 
ভনেয ধাযাফানকতাে ানযনে থিনে। 
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NEANDERTHALS ফাাঁন 

াড় নদনে ততযী Neanderthals ফাোঁন। নাফ কনয থদখ্া থিনে থম নেদ্রগুনরা 
এভনবানফ কযা নেনে থমন ঠিক উযুটি াো মাে। অনযকথাে ফাোঁীটি 

অতযন্ত দেতায ানথ ুনযকনল্পত বানফ ততযী কযা নেনে। 

উনয িনফলক Bob Fink এয ফাোঁী ংক্রান্ত নাফটি থদখ্াননা নেনে। 

তানর আভযা ফরনত াই Neanderthals যা থকান আনদভ গুা ভানফ নেনরা না, 
ফযং তাযা বয ভানফ নেনরা। 
 

নফফতত নফাদীযা এ জানতটিনক ভানুনলয আনদভ প্রজানত নননফ থদখ্াননায 
থচিা কনযনের তথান কর আনফকায প্রভাণ কনয থম, তাযা আধুননক 
ফনরে ভানুনলয থথনক থৃক নকেু নে। 
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উনিনদয উৎনে 

 
নফফতত নফাদীনদয দাফী- prokaryotic cells থথনক eukaryotic Cell এয 

উৎনি। মায তফজ্ঞাননক থকান নবনি থনই। 

 

 
 

৩০০ নভনরেন ফেনযয ুযননা িানেয 

পনর, মা ফতত ভান প্রজানতয ানথ থকান 

অনভর থনই। 
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১৮০ নভনরেন ফেনযয ুযননা 
িানেয পনর 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
১৪০ নভনরেন ফেনযয ুযননা 
Archaefructus প্রজানতয পনর 

৩২০ নভনরেন ফেনযয যুননা 
পানত িানেয পনর 
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নৃথফীয আনর্া 

নফনবন্ন মগু 

ভানফ ইনতানক নফফতত নফাদীযা ুেযবানফ নফনযস্ত কনযনে। তানদয ভনত- 
ভানুল এক ভে ফনন জিনর ঘুনয থফড়াত, এযয দরফদ্ধ নে ফা 
কযনত থনখ্। এ ভে তাযা নকায কনয জীনফকা ননফতা কযত তখ্ন 
নের প্রস্তয মুি। মতােক্রনভ আন থব্রাে মুি তাযয আন থরৌ মুি। 
ভানুল মখ্ন আগুন জারানত থনখ্ তখ্ন বযতায ূচনা ে। নকন্তু তাযা 
বূতানত্ত্বক মতনফেণ এফং নকেু অকাটয মুনিনক ুনকৌনর এনড়নে মাে। 

থমভনস থরাা দ্রুত েে নে মাে। ুতযাং তথাকনথত প্রস্তয মুনি থরাা 
ফযফায নে থাকনর তা াো মানফ না। আফায থব্রাে ততযীয জ্ঞাননতা 
থরাা ফযফানযয জ্ঞাননয থচনে অগ্রয োয কথা। থ নননফ থরৌমিু 
থব্রানেয মুনিয আনি আায কথা, নয নে। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



আধুননক নফজ্ঞাননয আনরানক নফফতত নফাদ   61 
 

 

উনযয েনফনত প্রদনতত থব্রনরট দটুিয ফাভানযটি ভানফতর নদনে ততযী এফং 
ডানানযটি ফযাল্ট নদনে ততযী। এ দটুিয ফে ৮৫০০ এফং ৯০০০ খ্রীস্ট্ূফতাব্দ। 

নফফতত নফাদীনদয দাফী অনুমােী এ ভে শুধু াথয নদনে নননভতত মন্ত্রানত use 

কযা ত। নকন্তু ভানফতর  ফযাল্ট খ্ফু কঠিন দাথত। এগুনরানক ফাোঁকা  থিার 

কযনত থিনর অফযই স্ট্ীনরয থেড  মন্তানত ফযফায কযনত নফ। আয এটা েি 

থম তানদয ভনধয থৌেমতনফাধ নের। 

 

 
 
 
 

ানয েনফদটুি থত াড় 

গুনরা আনফননডোননয 

ততযী নফনবন্ন ফস্ত। 

এগুনরা ততযী কযনত 

অফযই স্ট্ীনরয থেড  

মন্তানত ফযফায 

কযনত নফ। 
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কনেক 

াজায ুনফত 
াথনযয 

ততযী নকেু 

নজনন। 
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১১০০০ ুনফতয কাটা াথয 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

আনন এই াথয 

গুনরানক াথয নদনে 

কাটনত াযনফন না। 
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উনযয ভাঝখ্াননয নচেটি ২১৩ নভনরেন ফেয ুনফতয জতুায থানরয 

পনর। + াথনযয ততযী নকেু নজনন 
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গুায ঙ্কন 

নফফতত নফাদীযা নফনবন্ন গুােপ্রাপ্ত নফনবন্ন অেন থদনখ্ ফনর থম এগুনরা 
আনদভ গুা ভানফনদয ততযী। থ নচে গুনরা আোঁকনত থম যে ফযফায কযা 
নেনে তা এভনন নক যাােননক দানথতয নভেণ থম নভনরেন নভনরেন ফেয 
ায নে মাোয য ভুনে মােনন ফা েে েনন? থদখ্া থিনে থম, 
আধুননক মুনিয জ্ঞান  প্রমুনি ফযফায কনয থই যেটি ুনসপ্রস্তুত কযা 
ম্ভফ েনন। এভননক থকান নচনে থম নেভানেক িঠন াো মাে এফং থম 
াদৃযজ্ঞান াো মাে তা শুধুভাে অতযন্ত দে  ননেত নল্পীয নেই 

ম্ভফ। 

এখ্ন আনানদয নভনরেন ফেয ুনফতয ভানুনলয আোঁকা নকেু োর থইনন্টং 
থদখ্ানফা-
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ুনফতয থনজয নচেগুনরা আনিয ভানুনলয ভানন নভনরেন ফেয ুনফতয নকেু োর 

থইনন্টং 
 

তাই আভযা ফরনত ানয ৃনথফীনত কখ্ন প্রস্তুয মুি, থব্রাে মিু, থরৌ 
মুি, আনদভ ভানফ, গুা ভানফ ফরনত নকেুই নেনরা না। ভানলু এই 
ৃনথফীনত এননে থই অফস্থাে থমভন এখ্ন আনে। 

 

ণফদনাদায়ক বাযাভে ফেফস্থা 

আনভ ূনফতই ফনরনে থম, ডারুইনফানদনদয একটি গুযত্বুণত দানফ র, 
প্রকৃনতনত ৃনিয উৎকলত াধন ে ‘fight for survival’ এয ভধয নদনে। 
তায ভান নিারীযা ফভে দফূতনরয উয নফজেী ে আয এয পনরই 
ম্ভফ ে উন্ননত। 

এ ফযাানয ডাযউইন থভা ভযারথানয ফই An Essay on the Principle of 

Population থথনক থপ্রযণা থনেনেনরন। নতনন িণনা কনযনেনরন থম 
ভানফজানতনক তায নননজয উয থেনড় নদনর এযা খ্ুফ দ্রুত ফনৃদ্ধ থনত 
থাকনফ, প্রনত ২৫ ফেনয ংখ্যা নদ্বগুন নত থাকনফ। নকন্ত খ্াদয যফযা 
থকান বানফই থ ানয ফাড়নফনা। তাই নকেু ভানুলনক ফাোঁচাননায জনয 
প্রযনোজন অয নকেু ভানুনলয ভৃতুয। 

ডাযউইন থঘালনা কনযন থম ভযারথানয ফই থথনক প্রাবানফত নেই নতনন 
‘ফাোঁচায জনয ংগ্রানভয’ ধাযণা প্রদান কনযন। 
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ফংফৃনদ্ধ কযনত থাকনর ক্রভািনে আয নিারী ভানফজানতয আনফবত াফ 
নফ এরু ডাযউইনফাদী ধাযণায ফফতী নে নটরায ইউনজনননক্সয নীনত  

অফরম্বন কনয থমখ্ানন ি ু ভানননক বাযাভযীননদয ননভতভবানফ তযা 
কযা ে। আই নীনতয পনর ইউনযানোন াদা চাভড়ায থরানকযা 
আনেকান নননগ্রা, থযড ইনেোন  অনেনরোয আনদফাননদযনক শ্চাদদ 
ফা অনগ্রয আখ্যানেত কনয এফং তানদয ানথ শুয ভত আচযণ কযা 

ে। 
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াভানজক ডাযউইননজভ অনুানয মাযা দফূতর, িযীফ, অুস্থ এফং 
শ্চাদদ তানদয থকান প্রকায দো প্রদতন না কনয ধ্বং কনয 
নদনত নফ। 
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র্াআ অভযা ফরনর্ ানয 

ডাযউইনফানদনদয প্রচাযণায পনর মখ্ন ভনন কযা ে ভানুল থকান জড় 
দাথত থথনক উিন্ন তখ্ন ভানুনলয জীফনন ধনভতয প্রনোজনীেতা অস্বীকায 
কযা ে। এভননক ধভতনক আনপভ মতন্ত ফরা ে। 

তাই ফরা মাে ডাযউইনফানদয প্রফতত ননয পনর ভানুনল ভানুনল ানা ানন 
ফৃনদ্ধ াে, মুদ্ধ নফগ্র শুরু ে, ভানুনলয ভধয নত দো অনগু্র  
ানুবূনত হ্রা াে এফং ভানুনলয তননতকতায চযভ অধসতন ঘনট। 

 
 
 
 
 
 
 
একজন নব্রটি কাটুত নননস্ট্য 

আোঁকা ডাযউইন 
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ফস্তুত তননতক ফাধাফন্ধন  নফনধনননলধ থথনক ভুনি রানবয ইো  

প্রফণতাই নরা ক্রভনফকাফাদ ফা নফফতত নফাদ নফো কযায ভূর কাযন। 
আয নফফতত নফাদ দতনন নফোীনদয মাযা ইতয  ীন জীফজন্তুয ফংধয 
ফনর ভনন কনয থকান তননতকতাই তানদয থাকনত ানয না। 

নফং তাব্দীয নফজ্ঞাননয আনফষ্কায  নচতন নচন্তাবাফনা এ নফলেটিনক 
নযষ্কায কনয তুনরনে থম প্রনতটি প্রাণীন ফস্তু  প্রনতটি জীফনকই ৃনি 
কযা নেনে অতযন্ত েুি বাযাভযুণতবানফ। অকাটয  েুতনফীন 

নযকল্পনায ভাধযনভ। 

তাই আভানদয উনচত থই ৃনিকতত ানক জানা এফং তায অনতত দানেত্ব 
ারন কযা। নমনন আভানদয অথতীন বানফ নৃি কনযননন। আয এজনয 
ভান আো থপ্রনযত ১৪০০ ফেয ধনয অনযফনতত ত ভুনজজা কুযআন থতা 
আনেই। ানথ আনে আোয যাুনরয (স) এয াদী। 

 

র্াআ অজ 

 َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا 
অয ণ ালো কনয দাও, “র্ে এন ণগনে এফং নভথো 
নফরুপ্ত নয় ণগনে, নভথোয ণর্া নফরুপ্ত ফাযআ কথা”৷ 
(ুযা ফনী আস্রাআরঃ ৮১) 
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